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Betlém v životní velikosti a obří adventní věnec
Společné
zahájení
Adventu
rozsvícením vánočního stromu doprovázené dalším programem se letos nekonalo. Shromažďování většího počtu
lidí nebylo povoleno ani o 1. adventní
neděli 29. listopadu. Stále platil celorepublikový nouzový stav. V Milevsku
na náměstí se vánoční strom rozsvítil
online a bez diváků. Podobné to bylo i
v okolních obcích. Žádný svařák, punč,

zvířata. Celá výpravná a velmi vydařená
kompozice se stala nedílnou součástí
začátku adventu a ke Zbelítovu už
neodmyslitelně patří. Spolu s ozdobeným vánočním
stromem
v parku,
osvětleným altánem v dolní návsi nebo
nejrůznější výzdobou jednotlivých domů.
Adventní věnec
Letos k výzdobě obce úplně
novinkově přibyl ještě adventní věnec.

Zbelítovský Betlém ve dne i osvětlený za tmy nemá široko daleko konkurenci

Ve zcela nestandardním provedení,
velikosti i kráse. Jeho tvůrci ho usadili
na poklop zrenovované obecní studny.
Věnec tak spolu s Betlémem adventní
čas skvěle dokresluje.
Vznikla nová náves?
Celé
okolní
prostranství
získalo nyní úplně novou tvář. Z bývalé
loučky nad rybníkem se stal upravený
park pro odpočinek a relaxaci.
Nechybí v něm dva venkovní posilovací
stroje, lavičky, ohniště ani vodník na
palubě
u
rybníka.
Rekonstrukci
doznala i budova bývalé prodejny, do
níž starostka obce v létě kompletně
přestěhovala obecní úřad. Zdá se, že
díky urbanistické úpravě teď získal
Zbelítov další náves a má tak dvě –
dolní a horní náves.
Utajení autoři
A kdo jsou vlastně autoři a
realizátoři nápadu? Parta nadšenců,
kteří chtějí vytvářet a mít Zbelítov
jednoduše hezčí. Posledních pár let se
k nim připojují i členky místního
Českého svazu žen. Ty jsou vyhlášené
svými nápady a kreativitou při pořádání nejrůznějších veřejných akcí.
Výzdoba v dřevěném přístřešku se tak
v průběhu roku mění na aktuální
témata. Těmi jsou například Velikonoce, čarodějnice, tipy na dovolenou,
výstavka výkresů, podzim a další téma.
Eva Taterová

cukroví, natož zpívání koled nebo
společné posezení. Navzdory všem
vládním nařízením a restrikcím však
lidé nechtěli upustit od adventní tradice a vánoční strom tak zazářil v mnoha
obcích i bez diváků. A s ním i výzdoba.
Ve Zbelítově ji mají její tvůrci
léty vyšperkovanou. Každoročně přitahuje
pozornost
Betlém
v dřevěném
přístřešku vedle prodejny potravin. Tvoří
ho ustrojené biblické postavy v životní
velikosti, vytvořené ze slámy a sena. Tři
králové s dary, velbloud, pastýř
s ovečkami, svatá rodina v chlévě u
jesliček. Nechybí oslík, který nemluvně
zahřívá. Celkem sedm postav a čtyři
zvířata. Dřevěný přístřešek se tak vždy
počátkem prosince mění v betlémskou
stáj. A tu obdivují nejenom místní, ale
podívat se přijíždějí i přespolní. Postavy
rok od roku přibývají a stejně tak

Obří adventní věnec se na opravené studni skvěle vyjímá

Ze zastupitelstva obce
V uplynulých třech měsících se zastupitelstvo obce
sešlo jen dvakrát. Vzhledem k přetrvávající koronavirové
situaci ve státě nebyl k častějšímu zasedání důvod.
Prodej parcely
9. října schválili zastupitelé prodej stavební parcely
č. 453/91. Rozprostírá se pod komunikací E19 vedle čistírny odpadních vod a jedná se o výměru 914 m2. Za cenu
500 Kč za m2 ji odkoupí Pavla Kotrbová a Jakub Mrzena.
Rozpočty jsou vyrovnané
Na zasedání 11. prosince se schvaloval návrh
rozpočtu obce pro rok 2021. Ten je na straně příjmů i
výdajů vyrovnaný a činí 4 649 600 Kč. Zastupitelé schválili
také návrh rozpočtu Mateřské školy Skřítci ve výši
1 720 000 Kč, který je také vyrovnaný. S oběma dokumenty
se můžete podrobněji seznámit na webových stránkách
obce www.zbelitov.cz

Dotace na víceúčelové hřiště
Zastupitelé pověřili starostku podáním žádosti o
dotaci na víceúčelové hřiště na Ministerstvo pro místní
rozvoj ČR (MMR). O tomto projektu jsme už podrobněji
informovali v loňském čísle 1/2019. Jde o budoucí hřiště na
louce pod mateřskou školou. Snahou obce je jeho pořízení
s maximální podporou dotačních titulů. Vše včetně
projektu je administrativně připraveno už od loňského
roku, dosud se čekalo na vypsání příslušného grantu MMR.
Nová střešní krytina
Další žádost o dotaci bude starostka adresovat
Krajskému úřadu. Půjde o titul Program obnovy venkova
(POV). Obec chce v příštím roce dokončit výměnu střešní
krytiny na mateřské škole. Jde o ještě původní část
krytiny, zastřešující technickou část budovy školky. Starostka jen doufá, že při následném odkrytí střechy se neodhalí další neočekávané závady a nezvýší tak plánované
výdaje. Při minulé opravě střechy na hlavní budově
mateřské školy před rokem byl takhle odhalen prohnilý
krov. Jeho výměna prodražila původně rozpočtovanou
sumu o dalších 222 000 Kč.
Eva Taterová

Parková loučka už je kompletní
Parková úprava loučky pod prodejnou Jednoty je od
podzimu kompletní. Úplně zmizely staré kovové vývěsky a
tím se celý prostor více propojil a otevřel. Dřevěná vývěska
našla nové místo před obchodem Jednoty. A další nová
přibyla těsně vedle budovy nového obecního úřadu. Instalovala ji firma Jiřího Hrůzy. Zároveň pod ní vybudovala
chodníček s obrubníky a opravila obecní studnu hned
vedle. Ta má teď po letech nové kamenné opláštění, zakrytí a pumpa se dočkala nového nátěru. Obec za opravy
zaplatila částku 52 540 Kč.
V areálu parku byly během podzimu ukotveny ještě
dva venkovní cvičící stroje. Ty byly součástí projektu a
jejich dodání na místo se mírně zpozdilo. Jde o Šlapací
zařízení a Jezdecké zařízení. Cvičení napomáhá posilování
dolních a horních končetin, pasu, spodní části břicha a
hrudníku. Zkrátka,
kdo
vyzkouší,
může si kompletně
protáhnout
celé tělo.
Letos
už
nedošlo na plánovanou rekonstrukci rybníku Dohoďák. Vybagrování, opravu hráze, výpustě
a odtoku vody. Firma Nowastav, a.s., která zakázku
v ceně 2 260 000 Kč vysoutěžila, chce z časových důvodů
zahájit práce až na jaře příštího roku.
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Novinky a informace
Kolaudace nové budovy
Nová budova obecního úřadu je od čtvrtka 8. prosince
řádně zkolaudovaná. Zástupci Stavebního úřadu z Milevska
provedli závěrečnou kontrolní prohlídku zrekonstruované budovy
a vydali kolaudační souhlas. Neshledali žádné závady, které by
bránily bezpečnému užívání stavby.
-et-

Valná hromada Svazku obcí Milevska
V úterý 8. prosince se do Zbelítova opět po roce sjeli
starostové z šestadvaceti obcí z okolí Milevska. Konala se zde
poslední letošní Valná hromada Svazku obcí Milevska. Jeho
členové bilancovali letošní nelehký rok a nastínili kroky a záměry
pro ten příští.
-et-

Zaznamenali jste
omezení úředních hodin?
V době trvajícího nouzového stavu jsou z důvodu vládního
nařízení omezeny úřední hodiny na úřadech v rozsahu 2 x 5 hodin
týdně. Kancelář obecního úřadu ve Zbelítově je až do odvolání
tohoto nařízení otevřena takto:
úterý a čtvrtek: 9 — 11, 14—17
Starostku obce můžete v případě potřeby kontaktovat také na
telefonním čísle 724 180164 nebo napsat na email
starostka@zbelitov.cz

-et-

Knihovna má znovu otevřeno
Od pondělí 7. prosince je místní knihovna opět čtenářům
přístupná. Pokud nedojde ke zhoršení zdravotní situace a vláda
nevyhlásí další restrikce, bude stále standardně otevřeno
každé pondělí od 14,30 do 16,30 hodin.
-et-

Obec má novou
audiotechniku
Při akcích venku i uvnitř budov
narážejí pořadatelé na skutečnost, že
slovo řečníka nebývá dobře slyšet.
Starostka
proto
nyní
zakoupila
bezdrátový přenosný reproduktor a
tím vyřešila hned dvě trable naráz.
Součástí výbavy
je bezdrátový
mikrofon, který řeč skvěle ozvučí.
Díky zařízení už nyní pořadatelé
zvládnou sami obstarat hudební produkci na akcích jako karneval apod.
Reproduktor má silný výkon a
široké využití. Rádio, CD přehrávač,
dálkový ovladač, USB a připojení pro
několik dalších mobilních zařízení.
Finanční náklad činil 13 000 Kč.
-et-

NOVOROČNÍ VÝŠLAP
start

v sobotu

2. ledna 2021

ve 13,00 hodin před budovou OÚ Zbelítov
trasa (max. 5km) povede:
Zbelítov—Zlatina—lesem k Suché—Strnadův ranč—
Zbelítov, cíl v novém parčíku pod OÚ

Vážení spoluobčané,
Máme za sebou další společný rok. Rok
velmi specifický a úplně jiný, než jsme doposud
kdy zažili. Děkuji Vám všem za to, jak dobře
jste covidovou situaci zvládli. Bohužel, jaké to
bude mít následky je otázka jiná. Téměř celý
tento rok jsme se nemohli společně setkávat
při nejrůznějších akcích, pořádaných obecním
úřadem, svazem žen nebo hasiči. Doufám, že
vše se už brzy zlepší a v příštím roce si budeme
moci vše vynahradit.

zdarma:
čaj, svařák, opékání špekáčků,
pořádají a všechny srdečně zvou
členky ČSŽ a Obec Zbelítov

V roce 2021 nás čeká setkání rodáků
s chystaným bohatým kulturním programem.
S ním je spojené také vydání knihy o Zbelítovu,
na které dlouho a trpělivě pracují Václav a Lída
Přibylovi. Jelikož jsme byli v tomto roce
ochuzeni o kulturu, připravili jsme pro Vás
stolní kalendář. Dostáváte ho nyní jako malý
prezent do každé rodiny, spolu s tímto vydáním
Zbelítovského zpravodaje.

Výsledky voleb do zastupitelstva Jihočeského kraje,
konané 2. a 3. října 2020 v obci Zbelítov

Letos na podzim proběhly volby do
krajských zastupitelstev, do kterých jsem
kandidovala za hnutí Starostové a nezávislí.
Chci Vám všem poděkovat za účast v těchto
volbách a hlasy, které jsem od Vás dostala. Na
krajské zastupitelstvo to sice nestačilo, ale
počet dosažených hlasů v naší obci je pro mě
tou nejlepší odměnou. Moc Vám za ně děkuji!

Počet zapsaných voličů:
Počet vydaných úředních obálek:
Počet odevzdaných úředních obálek:
Počet platných hlasů ve voleb. okrsku:
Volební účast:

295
130
130
129
44,07 %

číslo

kandidátní listina

počet hlasů

%

5

DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT

2

1,55

7

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

56

43,41

16

Svoboda a př. demokracie (SPD)

4

3,10

19

Česká pirátská strana

17

13,17

33

Občanská demokratická strana

8

6,20

45

Česká strana sociálně demokrat.

4

3,10

50

ANO 2011

15

11,62

53

TOP 09 a KDU-ČSL - Spol.pro JČ

11

8,52

63

Komunistická str. Čech a Moravy

7

5,42

80

JIHOČEŠI 2012

4

3,10

82

ROZUMNÍ - Petr Hannig

1

0,77

Chtěla bych také poděkovat všem, kteří
se dobrovolně a ochotně starají o zelené pruhy
trávníků před svými domy. Na upravenou
vesničku je tak hned hezčí pohled. Samozřejmě, ne všichni tohle mohou ze zdravotních či
jiných důvodů dělat. V těchto případech se
snažíme zajistit údržbu pozemků obecními
zaměstnanci, ale ne vždy je reálné to zvládnout.
Vážení a milí spoluobčané, děkuji Vám
všem za další společný rok a přeji Vám krásné
a klidné prožití vánočních svátků. Dětem pod
stromečkem hodně dárečků, rodičům a prarodičům pevné zdraví! A při sváteční pohodě
vzpomeňme také na ty, kteří nás tento rok
opustili. Všem krásné Vánoce!
Markéta Honzíková, starostka obce

Napadení výsledků voleb
Stalo se už ve Zbelítově nepříjemným pravidlem, že jakékoliv proběhlé volby
následuje jejich napadení. A tím se musí zabývat soud. Naposledy k tomu došlo po
komunálních volbách do obecního zastupitelstva před dvěma lety v roce 2018. Tehdy
se známé místní stěžovatelce podařilo dodržet zákonnou lhůtu pro napadení voleb, na
rozdíl od jiných jejích pokusů z minulosti. Soudkyně Krajského soudu v Českých Budějovicích však toto tehdejší napadení posoudila jako neoprávněné a zamítla ho.
Letošní říjnové volby do krajského zastupitelstva Jihočeského kraje provázely
dvě stížnosti. Jedna přišla ze Soběslavi, druhá ze Zbelítova. Soud obě dvě později
zamítnul. Stížnost ze Zbelítova byla tentokrát formulována jako protest proti výsledku voleb, kvůli kandidátní listině č. 7. Starostka obce Markéta Honzíková na ní měla
neoprávněně použít akademický titul. Podpis na stížnosti byl nečitelný, adresa

neuvedena, tímto se však na soud obracelo údajné
občanské sdružení obce Zbelítov. To však žádné
neexistuje. Soud odmítl i tento podnět.
A jak to s titulem bylo? Na kandidátní listinu
č. 7 se před jméno Markéty Honzíkové skutečně
omylem vloudil. Přehlédnutím referentky, která
údaje pro tisk budoucích hlasovacích lístků připravovala. Bohužel, chyba nemající na regulérnost voleb
vliv se zjistila až v okamžiku, kdy tiskárna pracovala
na plné obrátky a editace už nebyla možná.
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Kniha o Zbelítovu míří do tiskárny
Její autoři tvrdí: „Kniha by měla být čtivá, méně je někdy více.“
zmínky o Milevsku.“
(Vašek)
„Narazili jsme také na skutečnost, že některé instituce vydávají
souhlas se zveřejněním kopií dokumentů. Museli jsme jim proto posílat žádosti
na vytvoření příslušných smluv s naší
obcí. Ony smlouvy následně vytvořily a
starostka je za obec parafovala. Jednalo
se třeba o mapy, letecké snímky a
dokumenty z Třeboně. Součástí těchto
smluv je také dodatek o poskytnutí
výtisku knihy dané instituci zdarma.“

Poslední dva roky trávili Lída a Vašek Přibylovi u počítače hodně času

Zbelítov si bude příští rok připomínat 530 let od první zmínky o něm.
Historické dokumenty ji dokládají k roku
1491. Při příležitosti tohoto výročí plánuje starostka obce Markéta Honzíková,
spolu s podporou ostatních spolků v obci
uspořádat příští rok setkání rodáků ve
Zbelítově. Při prvotní debatě o vhodném
termínu a předběžném programu padl
také návrh vydat knihu o Zbelítovu.
Knihu, přibližující nejenom samotnou
historii obce, ale i současný život v ní.
Manželé Lída a Vašek Přibylovi
patří ke zbelítovským patriotům. Snad i
proto je tahle výzva oslovila a na návrh
bez delšího rozmýšlení kývli. Měli
zkušenosti s psaním kroniky a sestavováním rodokmenů, ale napsat knihu je
přece jenom něco jiného. Netušili, že je
čekají dva roky náročné, intenzivní,
tvořivé, přesto krásné práce. Spisovatelské, ale především badatelské při
pátrání v archívech. Zkrátka, nevěděli
do čeho jdou, ani co to bude obnášet.
Po dvou letech společného úsilí je kniha
o Zbelítovu dokončená a na jaře roku
2021 půjde do tisku. Slavnostní křest
se plánuje na 4. července 2021 při
příležitosti setkání rodáků Zbelítova.
Jak a čím jste začali?
(Lída)
„V první řadě jsme si upřesňovali pojmy a pak vytvořili
předběžnou
osnovu. Zvítězila varianta s dodržením
chronologického sledu
událostí. Jenže
jsme zjistili, že tuto variantu není
možné stoprocentně dodržet. Některé
události totiž navazují až po stovkách
let. Například budování rybníků. Rybník
Netušil pochází z roku 1524, rybník
Dohoďák z roku 1924. Rozdíl v čase je
tedy 400 let. Rozhodli jsme se, že do
časového sledu událostí v obci budeme
vkládat celky jako vodstvo, tradice,
řemesla, výstavbu a jiné.
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V knize je též zařazena samostatná kapitola o historii jednotlivých čísel
popisných. Jako podklad pro vytvoření
této kapitoly sloužily převážně gruntovní
knihy (zaznamenávaly právní vztahy a změny
v
držbě
nemovitostí),
urbáře
(zaznamenávaly soupis povinností poddaných
vůči
vrchnosti),
soupisy poddaných,

Tereziánský, Josefský a Stabilní katastr,
sčítací archy, ale i kronika Zbelítova.
Tato velmi obsáhlá kapitola je zaměřena
především na majitele.
Zapsat veškeré zjištěné skutečnosti by totiž znamenalo vytvořit knihu o
tisíci stránkách. Někdy je ale méně více.
Kniha by měla být čtivá, nesmí být
nudná a plná odborných pojednání,
kterým pak málokdo rozumí. A tak jsme
si rozdělili jednotlivé kapitoly. Vašek
nejstarší historii, já historii nedávnou,
čerpanou především z obecních kronik.“
Kde všude jste pátrali?
(Vašek)
„Po vytvoření osnovy následovalo vyhledávání zmínek o Zbelítovu.
Hledali jsme a doslova pátrali v
inventářích Národní knihovny v Praze
(NK Praha), Národním archivu v Praze
(NA Praha), Státním oblastním archivu v
Třeboni (SOA Třeboň), Státním oblastním
archivu
v
Písku
(SOkA
Písek),
v Milevském muzeu a mnoha dalších.
Z historických knih od Karla Cvrka,
Augusta Sedláčka, Josefa Kytky, Františka Tyla, Viktorína Zeithammera, Tomáše
Bílka a dvaceti dalších autorů jsme se
ujistili, že Zbelítov spadal v dřívějších
dobách do majetku panství Milevsko.“
(Lída)
„Vždy byl součástí tohoto
panství. Jen kromě několika krátkých
období, kdy byla obec dána do zástavy
různým
šlechticům
-Rožmberkům,
Švamberkům nebo Premonstrátům. Proto
jsme se při hledání zdrojů zaměřili na

Bádání, listování,
práce skoro pro detektiva…
(Lída)
„Když jsme měli vytvořený
seznam archiválií, o němž jsme předpokládali, že v něm něco z historie
Zbelítova najdeme, začali jsme se podle
podmínek jednotlivých archivů objednávat na studium těchto archiválií. Kdo má
zkušenosti s bádáním v archivech tak ví,
že při objednávání je nutné uvést dílo,
číslo fondu, číslo pomůcky, inventární
číslo, případně číslo kartonu podle
archivu, do kterého jste zavítali. Archiv
připraví na objednaný den vždy jen pět
kusů archiválií. Pro nás bylo výhodou, že
jsme jezdili dva a mohli tak prolistovat
dvojnásobný počet svazků.
Prolistovat doslova a do písmene.
Nasadit si bílé rukavice a prokousávat se
stránku po stránce. Bylo to listování
často na několik hodin. Některé svazky
jsou totiž pořádně objemné a vysoké až
skoro 20 cm. Některé archiválie v NA
Praha jsou zachyceny v digitální podobě.
Takže jsme proseděli často i několik
hodin před obrazovkou a hledali
sebemenší zmínku o Zbelítovu. A pak se
stalo, že jsme nenašli nic. Nic, co by se
vztahovalo ke Zbelítovu.
V badatelně smíte mít s sebou
pouze psací náčiní, poznámkový sešit,
foťák a počítač. Žádné jídlo, pití, takže
po několika hodinách jste docela
vyčerpaní. V NA v Praze jsme byli poprvé
na jaře roku 2019, letos to bylo dvakrát.
Naposledy v únoru a to jsme měli velké
štěstí. Krátce po naší druhé návštěvě se
všechny instituce kvůli koronaviru až do
konce června zavřely.“
(Vašek)
„V Národním archivu v Praze
jsme pořídili asi 250 kopií zápisů z
gruntovních knih. A také nepřeberné
množství kopií z urbářů, Tereziánského,
Josefského a Stabilního katastru. SOA
Třeboň nám poskytl údaje hlavně z
matrik od roku 1625. Také urbáře,
pozemkové knihy, soupisy poddaných a
v neposlední řadě sčítací archy od roku
1869.“
(Lída)
„Asi při druhé návštěvě v SokA
Písek nás Mgr. Jiří Pešta příjemně
překvapil. Při zpracování příspěvku k
400. výročí úmrtí Petra Voka do sborníku

Pokračování ze strany 4…

Kniha o Zbelítovu míří do tiskárny

Archivum Trebonense, objevil u roku 1488 zmínku o Zbelítovu. Škoda, že
jsme tuto informaci neměli už v roce 2018, kdy jsme připravovali
výstavu 100 let republiky a 100 let života ve Zbelítově.“
Šlo starověké písmo vůbec rozluštit?
(Vašek)
„Po získání těchto dokumentů vznikl zásadní problém, rozklíčovat, co v nich vůbec stojí zapsáno. Německé novogotické kurzívní
písmo, vystřídané později českou obdobou tohoto písma, jsem číst neuměl. Problémy mi dělalo přečíst archiválie psané kurentem v 19. století
nebo humanistickým písmem. Další překážkou bylo, že některé zápisy
jsou psány v tomto typu písma v latině či němčině. Tak jsem si obstaral
vzorky těchto písmen a začal archiválie luštit. Nebylo to fakt nic jednoduchého, neboť jednotlivá písmena se hodně lišila. Různě, podle doby
vzniku zápisu, ale i podle krasopisu nebo mazopisu autora zápisu. Texty
psané v latině a němčině jsem si nejprve přepisoval do čitelné podoby, a
potom pomocí překladače Google překládal do češtiny. Jak takové písmo
vypadá si pro představu prohlédněte ve výřezu faksimile z Registry
purkrechtní a sirotčí 1635-1710. kn. 4360. Tato Registra zaznamenává,
že například chalupu č.p. 3 vlastnil Bárta Kubín. V roce 1657 zemřel a
zanechal po sobě vdovu se dvěma sirotky Janem a Bártou. Vdova, aby
udržela chalupu, se okamžitě v roce 1658 provdala za Jiřího Kotrbu ze
Zbelítova č.p.8, který záhy v roce 1659 umírá. Tento rok je již chalupa
i s pozůstalými vedena jako pustá a je šacována Matějkovi ze Zbislavi.

to není snadné. Stalo se třeba, že jsme vložili
fotografii a o jednu větu se nám nevešel daný popis
na stránku. Tak zase znovu... Hotovou knihu jsme
po jednotlivých částech dávali k jazykové
korektuře. Teď už je konečně hotovo a tisknout se
bude na jaře příštího roku.
Knize již bylo přiděleno ISBN (mezinárodní
standardní číslo knihy), které musí mít každá
publikace určená
k prodeji. V příštím čísle
Zbelítovského zpravodaje bychom z ní pro ukázku
možná mohli uveřejnit 2-3 stránky... Pokřtěna by
měla být dne 4. července 2021 při plánovaném
setkání rodáků ve Zbelítově.“
(Lída a Vašek)
„A na úplný závěr nám dovolte
poděkovat Vám všem, kteří jste nám vyšli vstříc,
poskytli
neocenitelné informace, zapůjčili
soukromé rodinné archiválie. Bez toho by tato kniha byla velmi ochuzena. DÍKY VÁM VŠEM!“
Lída a Vašek Přibylovi
foto -arch-/Eva Taterová

Autoři prozradili
Kniha půjde do tisku na jaře roku 2021,
vytiskne ji Nová tiskárna Pelhřimov, spol. s.r.o.
nákladem 500 ks výtisků,
ponese název Zbelítov, historie a současnost,
obsahuje 232 stránek,
rozdělena je do 21 kapitol,
některé kapitoly mají ještě několik oddílů.

Přepis části:
Letha Božího 1659 jmenovitie při svatém Jiří zase tato chalupa jenž
volná zůstává byla znova prošacována. Poněvadž sirotci po nebožtíkovi
Bartovi Kubínovi na té hospodařiti nebyli, při kteréžto jest polí pod
6 strychů…
Spoustu materiálů jsem ale zpracovával už v roce 2019, zejména
pak v zimě 2019/2020. Hodinu za hodinou, den za dnem a měsíc za
měsícem. Většinou to bylo víc jak osm hodin denně, ale výjimkou nebylo
ani šestnáct hodin. Někdy se na mě Lída už dost zlobila, ale je to jako
droga. Závislost, kdy nedokážete přestat. Objeví se prostě další
skutečnost, které chcete stůj co stůj přijít na kloub. V této době jsem
popsal hlavně tu nejstarší historii domů. A přitom jsem znovu a znovu
prověřoval udané zápisy a připisoval další, nově zjištěné.“
Lída také luštila?
(Lída)
„Já jsem pročítala stále dokola obecní kroniky, knihy, dobové
časopisy a prohlížela obecní alba fotografií. Chtěla jsem, aby byl v knize
popsán život konkrétních lidí, událostí, které se ve Zbelítově staly. Naše
obecní kroniky jsou velkou inspirací a vybrat to nejlepší byl docela velký
oříšek. Dalo by se psát donekonečna. V naší knize jsou uveřejněny
přesné přepisy zápisů z kronik, aby zůstala zachována maximální
autentičnost. Nechtělo se mi popisovat a opisovat dřívější život lidí z
nějakých jiných publikací. U některých odbornějších termínů, hlavně
letopočtů se tomu ale nedalo vyhnout. A nepracovala jsem jen
s kronikou, nové informace jsem našla i v jiných zdrojích. Také mi
pomohli někteří Zbelítovští, které jsem oslovila. A velice mě potěšilo,
když mi potom sami nabízeli nové informace.“
A jak to bylo s focením?
(Vašek)
„V květnu jsme začali pořizovat fotografie jednotlivých domů.
Ani tohle nebylo jednoduché. Jednou nesvítilo slunce, pak svítilo moc.
V ulici stálo hodně automobilů, někdy nás pozvali majitelé na návštěvu
(na skleničku) a ta se protáhla. Někde jsme se zase dozvěděli zajímavé
věci, které nebyly zaznamenány ani v kronikách. Pak jsme přidali fotku
do knihy a vůbec se nám nelíbila. Tak jsme šli fotit znovu a znovu.
Takhle až do konce září. Knihu jsme upravovali po grafické stránce a ani

J e d n o t l i v é k a p i t o l y:
Obecné údaje (poloha, název obce, atd.),
Procházka historií obce
(doklady nejstaršího osídlení,
zmínky o obci a další),
Svědectví dávných časů od 15. století až do roku 1848

Život předků
Staré zvyky a tradice
Řemesla a povolání
Šenkýři a hospody
Vojny, války a odvody
Rozvoj a výstavba v obci
Proměny v obci
Kapličky, kříže a procesí
Jak obec rostla
Historie čísel popisných
Kultura a společenský život
Školství, Spolky a organizace
Chovatelé, Sport a sportovci
Zajímavosti o obci
Symboly obce
Pozvánka do Zbelítova
V knize je 180 černobílých
a 290 barevných fotografií,
kopie 55 různých dokumentů,
13 map a mapek,
6 kopií malovaných obrazů domů
a
2 básně složené Zbelítovskými.
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Kultura
Zdeňku Kláskovi vyšla pátá kniha pohádek

Letošní proměny
přístřešku v obrazech

Podzimní křest další nové knihy už k
spisovateli Zdeňku Kláskovi neodmyslitelně
patří. Dosud vydal a obohatil čtenářský trh o
pět knižních titulů. Jeho další, v pořadí šestá
kniha vyšla nyní. Bohužel, společenská událost,
kterou křest knihy bezesporu je, se kvůli
zdravotní situaci nekonala. Svoji knižní prvotinu
věnoval spisovatel před léty svým oblíbeným
dýmkám. Pak ale jeho tvorba nabrala
pohádkový směr. Napsal celkem čtyři knihy
pohádek, pátá s názvem Jihočeské pohádky 2,
vyšla nedávno.
Za kmotra půjde Kašpárek
Příběhy v ní se i tentokrát odehrávají
na místech v Jižních Čechách, především v
okolí Milevska. Například v tvrzi ve Vlksicích,
božetickém mlýnu, petrovickém zámečku,
kamenném moři u Hrazan a řadě dalších míst.
Nechybí pohádka o milevských maškarách a
čarodějnici Jitce nebo jiná o sedmilhářovi
Mirkovi z Květuše. Knihu ilustrovala Adéla
Ebenhochová z Ratiboře. Nahradila tak
Dominiku Koutníkovou, provdanou Kutnohorskou, která ilustrovala všechny předchozí
autorovy knihy. Myšlenka na slavnostní křest
své poslední knihy Zdeňka Kláska zatím
neopouští. Scénář křtu plánoval ve spolupráci s
milevskými loutkaři a kmotrem měl být

Kašpárek. Ze všeho ale kvůli
koronaviru sešlo. Tak snad
později v příznivějším čase...
Kniha je k mání v milevském knihkupectví Aleny
Bolkové, Milevském muzeu,
infocentru, na e-shopech
nebo přímo u autora ve
Zbelítově. Tam jako bonus
i s jeho podpisem. Vypůjčit
jde i ve zbelítovské knihovně, protože autor jí každý
svůj
výtisk
poskytuje
zdarma.
Eva Taterová

Adventní Zbelítov -tip na večerní vycházku
Letošní Advent začal v neděli 29. listopadu.
Od tohoto dne se celý Zbelítov začal vánočně vyzdobovat a krášlit. Výzdoby světelné i další přibývaly den
za dnem a poutaly pozornost. Po setmění tak po vsi

několik podvečerních vycházek.
V klidu si obejít a zkouknout
všechno za jeden podvečer se
moc nedá.
-et-

putovali jednotlivci i celé skupiny zvědavců. Tahle
adventní podívaná totiž stojí za to. Až do Třech králů
je tak napříč celým Zbelítovem ve dne i za tmy co
prohlížet. Může to být například skvělý tip na

Statistika nemusí být
vždycky nuda,
zvláště, týká-li se
místa, kde člověk žije a
bydlí. Zbelítov má stále 127
popisných čísel. Z tohoto
počtu 10 rekreačních chalup.
Počet
trvale
zapsaných
obyvatel čítal k letošnímu
4. prosinci 349. V průběhu
letoška se narodili dva kluci
a jedno děvčátko. Zemřeli
tři spoluobčané. Nejstarší
obyvatelka Zbelítova oslavila
letos
kulatých
90 let.
-et-
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Co je nového v mateřské škole?
Od nového školního roku prodloužila školka provoz o půl hodiny. Její provozní
doba je od 7.00 do 16.00 hodin. Nastoupilo všech devatenáct zapsaných dětí.
Vzhledem k současné situaci dodržujeme zvýšená hygienická opatření, častější mytí
rukou, větrání, pobyt venku, desinfekci prostor a pomůcek i ničení bakterií a virů
pomocí ozonátoru. A také nošení roušek ve vnitřních společných prostorách. Některé
aktivity nemohou být bohužel realizovány. Chod a činnosti v kolektivu školky ale
běží bez omezení.
Rodiče měli možnost nechat přímo ve školce preventivně vyšetřit zrak dítěte
diagnostickým přístrojem Plusoptix a předejít tak případné nezjištěné a neléčené
vadě zraku. V říjnu k nám přijelo mobilní planetárium s naučným programem

Vesmír a planety. Sférické promítání
uvnitř nafukovací kupole umožňuje
obklopit se ze všech stran hvězdnou
oblohou. My jsme se s raketou vznesli
vzhůru a spolu s ní přistávali na všech
planetách Sluneční soustavy. Dozvěděli
jsme se o nich spoustu zajímavých
informací.
Pro
zájem
rodičů
pokračuje i v letošním školním roce
spolupráce s Prunum o. s. a od
listopadu jsme zahájili cvičení starších
dětí. Pod vedením trenéra Jana Koláře
se děti jednu hodinu týdně připravují
v tělocvičně na různé sporty. Procvičují
pohybové a míčové hry a dovednosti.
V pátek 4. prosince přišel
do školky Mikuláš, který loni slíbil
dětem, že za rok určitě zase dorazí.
S sebou si přivedl čerta s andělem. Děti
měly připravené básničky a písničky,
které buď jednotlivě nebo společně
přednesly. Za odměnu dostaly ovoce a
sladkosti a k tomu adventní čokoládový
kalendář. Domů si ještě nesly
andělíčka, kterého si samy vyrobily ze
skleničky a čertíka z perníku, kterého
pro ně upekla a nazdobila paní
Erfaňuková. Teď už se všichni s dětmi
těšíme na Vánoce a Ježíška.
Vám bychom chtěli popřát
klidný adventní čas. A šťastné a veselé
Vánoce, prožité ve zdraví a pohodě.

Mikuláš s andělem nadělili dětem dobroty

Za Mateřskou školu Skřítci
ředitelka Hana Maťhová

S čerty byly žerty
I letos se 5. prosince navečer
vydala parta nebeských bytostí a houfu
pekelníků napříč Zbelítovem. S rachotem,
mručením a skuhráním, aby o nich každý
pěkně věděl. A jak jinak než zvesela.
Koronavirus nekoronavirus, inventura
hříchů a zlobení se zkrátka udělat musí i kdyby čert na
koze jezdil. Koza sice chyběla, ale pěšky chodilo čertů víc
než dost.
V sobotu za soumraku se vyrojili v rekordním
počtu, který málokdo pamatuje. Třináctičlenná družina
čítala kromě Mikuláše osm čertů a čtyři andělky. A světe
div se, jedna z nich byla od hlavy až k patě v černém.
Něco podobného, jako bývaly na pohřbu svobodného mládence bílé družičky a jedna černá. Vyrazili už za světla,
aby stihli zajít do všech chalup s dětmi. A občas i tam,
kde děti nemají, zakousnout nebo polknout něco dobrého
na zub a zahřátí.
A jak to vlastně letos měli pekelníci s rouškami?
Ochrana musí být a platí i pro bytosti nad i pod zemské.
Některým rarachům celý obličej zakrývala pekelná maska,
jiným z pytle čouhala roušku samá síra. „Koronavirus je i
na peklo krátký! Kdepak v pekle s nějakou karanténou
nebo nouzovým stavem, kdo by potom přikládal pod
kotle?“ mumlali. To Mikuláš přes bílé kudrny vlasů a vousů
tak tak dýchal a sotva viděl na cestu. A andělky? Těm by
dala módní policie za tradiční bílý a jeden černý nebeský
outfit určitě palec nahoru. Zkrátka, časy se mění a bytosti
nadpřirozené jdou s dobou.
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Životní jubileum oslavili

Kulturní akce stále v nedohlednu...

(a souhlasili se zveřejněním)

Na tomto místě bývá umístěn přehled akcí, plánovaných pro následující čtvrtletí. Nyní ještě pro závěr tohoto
roku a období leden—březen 2021. V situaci nejistoty, kdy
vláda mění nařízení téměř ze dne na den, občas nějaké
uvolní, jiné přitvrdí, je pro pořadatele oříškem cokoliv
bez rizika dopředu plánovat.

Ivana Kreisslová

55 let

Jiří Jaroš

60 let

Josef Dub

65 let

Václav Štědronský

65 let

Jaroslav Hůla

70 let

Jaroslava Barabášová

75 let

Marie Hrůzová

80 let

Otilie Kubešová

90 let

Blahopřejeme!
Pokud si nepřejete své jubileum ve zpravodaji zveřejnit,
sdělte tento požadavek starostce obce nebo redakci.

Odešli navždy
Dne 21. 10. nás ve věku 69 let
navždy opustila
paní

A jak je to s ostatními akcemi?

Ludmila Dušková
24. prosince

ze Zbelítova

VÁNOČNÍ KRMEMNÍ ZVÍŘÁTEK

Dne 9. 12. ve věku nedožitých 86 let
odešel navždy
pan

To se v prvním čtvrtletí roku 2021 týká především
dvou tradičních bálů -SDH a ČSŽ Zbelítov. Připravit bál se
vším všudy jsou starosti. Oba spolky mají termíny konání
dané, účinkující kapely zamluvené, ale nikdo neví, co
přinesou dny a měsíce následující. Bály by se možná konat
mohly a možná taky ne. Jejich příprava vyžaduje nasazení,
čas, energii a také nemalé finance. Oslovit sponzory,
obstarat, nakoupit a připravit tombolu, zaplatit kapelu. A pak
jen doufat, že lidé přijdou a celé snažení neskončí fiaskem.
To je v současné době veliký risk a není divu, že oba místní
spolky zatím vyčkávají. ČSŽ plánoval svůj bál na 6.2.2021,
SDH na 27.2.2021. Jak se nakonec členky a členové těchto
dvou spolků rozhodnou, bude jasné po jejich schůzích
v prosinci a lednu.

Jaroslav Kotrba
ze Zbelítova

tradiční pěší vycházka malých hasičů
do lesa přilepšit zvířátkům,
s dětmi půjde Roman Novák

24. prosince

ZBELÍTOVSKÉ NAMÁČENÍ OTUŽILCŮ
zrušeno

(pokud se někdo vykoupe, půjde o jeho individ. aktivitu)

Čest jejich památce!

Vzpomínky

24. prosince

VÁNOČNÍ VINŠOVÁNÍ U KAPLIČKY
zrušeno
31. prosince

SILVESTR v sálu kulturního domu
zrušeno

∙ Dne 3. prosince uplynulo
20 let od chvíle, kdy navždy odešel

pan Josef Herout
ze Zbelítova.

únor 2021

?
TRADIČNÍ HASIČSKÝ BÁL ?

BÁL ČESKÉHO SVAZU ŽEN

MAŠKARNÍ PRŮVOD Zbelítovem

?

únor - březen 2021
Stále vzpomíná
manželka a rodina

DĚTSKÝ KARNEVAL

?

V případě konání některé z uvedených akcí najdete
potřebné informace ve vývěskách nebo sledujte plakáty.
Milí čtenáři,
velmi Vám děkuji za čtenářskou přízeň, zájem i spolupráci. Doufám, že i v příštím
roce Vám bude Zbelítovský zpravodaj přinášet aktuální informace
a čtení Vás bude bavit.
Mějte krásné Vánoce, mějte klidný celý příští rok a mějte k tomu všemu pevné zdraví!
Eva Taterová, za redakci Zbelítovského zpravodaje
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